
  

 
  

 

 

 

 

Agenda Ouderraadvergadering nr. 7 Ouderraad d.d. 13 februari 2017 

Aanvang 19.30 uur 

Voorzitter:    Sander 

Secretaris:    Andrea 

Aanwezig:    Josien, Fatima, Olesya, Angela, Wasan 

Aanwezig van het team:   Marcel 

Afmeldingen:   Samantha S., Samantha B. 
1. Opening en vaststellen definitieve agenda  

2. Goedkeuring notulen en actielijst  

a. Notulen vorige vergadering 

De notulen worden goedgekeurd. De notulen van de vergadering daarvoor 

hebben we nog niet besproken. Deze worden ook goedgekeurd. 

 

b. Actielijst: is bijlage mail  

c. Bijgewerkte lijst hulpouders 

Er zijn twee mailadressen aangepast.  
 

3. Mededelingen en post  

a. Directie 

- Het zijn bizarre weken. Er zijn veel aanmeldingen en reacties van andere 

scholen ontvangen en ook de pers wist school te vinden. Marcel wil meteen 

doorpakken. Volgend jaar zijn er in ieder geval 7 groepen. In plaats van 1 à 

2 rondleidingen per week zijn dat er op dit moment 10 à 12. 

- Er staan nog kratten bier op de kamer van Angelique en in de OR-kast een 

zak met lege flessen. Marcel vraagt of we dit willen meenemen. Dat is na de 

vergadering meteen gedaan. 

 

b. Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad 

- De MR is veel met het traject voor excellente school bezig geweest. Verder is 

de enquête besproken. Hieruit kwamen punten waar ouders tevreden over 

zijn naar voren, maar ook de verbeterpunten. Verbeterpunten zijn onder 

andere het schoolplein en de overblijf. Het schoolplein wordt inmiddels 

opgeknapt. De Hofstee en Kober hebben ook een budget nav acties. Hiervan 

wordt nieuw speelmateriaal gekocht. Het ondiepe gedeelte wordt een 

verkeersplein. 

Marcel vraagt of wij wel eens iets horen over de overblijf. De insteek is ½ 

uur eten en een ½ uur spelen. Andrea merkt op dat haar zoon niet 

voldoende tijd heeft om zijn lunch op te eten. Josien merkt op dat haar 

kinderen juist zo langzaam eten dat je daar geen rekening mee moet 

houden. Andrea vindt wel dat een kind genoeg tijd moet krijgen om te 

lunchen. Mogelijk wordt het lokaal van juf Wendy in gebruik genomen tijdens 

de overblijf.  

- Marcel geeft de tip mee om aan ouders die interesse hebben in school door 

te geven om in te schrijven als het kind 2,5 jaar oud is. Zo kan Marcel tijdig 

aan zijn leidinggevende aantonen dat de school groeit.  

 

c. Voorzitter OR 

- Geen bijzonderheden. 

 

d. Secretaris 

- Geen bijzonderheden. 
 

e. Penningmeester 

- Stand v zaken vrijwillige ouderbijdrage 
 

Postadres:  

Postbus 123 

4800 AC  Etten-Leur 

Bezoekadres: 

Kraanvogel 22 

4872 SB  Etten-Leur 
 

Ouderraad 

Basisschool De Springplank 

Telefoonnummer: 

076-5040422 

E-mailadres: 
info@springplankettenleur.nl  

Site: 
www.springplankettenleur.nl 

mailto:info@springplankettenleur.nl
http://www.springplankettenleur.nl/


Op dit moment zijn er 113 betalingen ontvangen. Degenen die na 1 januari 

starten betalen de helft van de bijdrage. De 2e herhaling wordt morgen 

verzonden. Marcel zal de mailadressen aan Josien doorgeven. Verder kunnen 

ouders tijdens de eerstvolgende rapporten worden aangesproken. De 

mogelijkheid om een bijdrage van de gemeente te krijgen staat in de brief 

vermeld.  

De contante betaling en betaling met onbekende naam zijn inmiddels 

achterhaald.  

- Overdracht betaalrekening? 

Inmiddels heeft de bankoverdracht plaatsgevonden. Josien en Samantha S. 

zijn gemachtigd. Er is gekozen voor 1 pasje, indien nodig kan een extra 

pasje worden aangevraagd, maar daar moet voor worden betaald. Carola is 

‘geblokkeerd’. Dit is gecheckt.  

Er is nog geen vaste back up voor Josien, maar zij denkt dat dit niet nodig is. 

Het archief ligt nog bij wel Carola. Dat moet nog een keer worden opgehaald.   

f. OR-leden, mededelingen?   

 1. Paaseitjes actie: de eitjes liggen klaar. Samantha S. heeft een bestellijst 

opgesteld. Sander heeft nog eea aangepast. Er wordt nog overlegd over de 

prijs. In de winkel betaal je 2,00 voor 200 gram. Er wordt gedacht om de 

zakjes voor 1,50 te verkopen, maar dat is wellicht te goedkoop. Er moeten 

ook nog zakjes worden ingekocht. Een actie als 1 zakje voor 2,00 en het 

tweede zakje voor 1,50 is ook een optie.  

In de brief wordt opgenomen dat kinderen ook bij opa’s en oma’s langs 

kunnen gaan en een extra zin dat kinderen langs de deuren kunnen gaan, al 

dan niet onder begeleiding van de ouders.  

Angela kijkt of ze rood en geel lint kan regelen. Na de vakantie kunnen we 

vast beginnen met het klaarmaken van de zakjes. 

Voor de vakantie wordt de brief met bestellijst aan de kinderen gegeven. Na 

de vakantie kan nog een bericht per mail of klasbord worden verstuurd. 

 

 2. Josien vraagt of we na carnaval een inzamelingsactie houden voor 

verkleedkleding op school. Dit is een vraag vanuit de leerkrachten. Marcel 

pakt dit op. Hij kan dit opnemen in de brief voor de carnavalsviering. 

 

4 Werkgroepen  

 1. Definitief draaiboek Sinterklaas 

Er moet nog een bon worden toegevoegd, verder is dit klaar.  

 

 2. Definitief draaiboek Kerst 

Er moeten nog foto’s en bonnen worden toegevoegd, verder is dit klaar. 

 

 3. Concept draaiboek Carnaval 

Het aangepaste concept draaiboek is vandaag nog rondgemaild. De 

organisatie loopt goed. Er zijn wel weinig hulpouders, andere hulpouders zijn 

ook per mail gevraagd en opa’s en oma’s worden nog gevraagd. 

 

 4. Evaluatie feestavond 23-1 

Complimenten voor Danspas. Zij pakken dit erg leuk aan. Marcel bekijkt 

samen met Claudia hoe zij meer voor school kunnen betekenen.  

Er is wel gepraat over de alcoholische drank. Sommigen hadden de indruk 

dat men naar de feestavond kwam om te eten en drinken. Toen het bier op 

was hebben een paar mensen voor de grap gereageerd met ‘is het nu al 

op?’. Wellicht is dit verkeerd opgepakt door andere ouders.  

 

 5. Avond4daagse: hoe? 

De opzet is hetzelfde als vorig jaar. De administratie wordt gedaan door de 

organisatie. School is wel aanwezig bij het aan-  en afmelden. School wil dit 

jaar weer wel met een kraampje gaan staan. Marcel wil beach flags 

aanschaffen en stelt voor statafels te gebruiken ipv een partytent. Alleen bij 

regen is een partytent wel fijn.  

De route is van tevoren bekend. Er wordt voorgesteld om voor gezonde 

tussendoortjes te zorgen.  

 



Het is verstandig op tijd hulpouders te regelen. Andrea mailt het vorige 

draaiboek door aan Angela.  

 6. Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf is failliet. De afspraken zijn overgenomen door een 

andere schoolfotograaf. Er moet nog een datum worden gepland. Dit zal op 

maandag, dinsdag of donderdag zijn. Marcel laat dit zsm weten. Marcel 

stuurt de folder van de schoolfotograaf door. Olesya stelt de fotograaf van 

Unitas voor. Als ze daar gegevens van heeft, mag ze die aan Marcel 

doorgeven.  

 

 7. Open dag/pannenkoekendag 

Op dit moment is een PR-dag niet nodig voor school. Eerder is besproken 

een samenwerking aan te gaan met ‘Present in vriendschap’. Marcel wil deze 

middag ouders pannenkoeken laten bakken en ouderen uitnodigen samen 

met de leerlingen te eten. Er moeten tafels worden klaargezet en gedekt. Hij 

vraagt de OR hulpouders te regelen. Hij denkt aan 6 à 7 hulpouders. Een dag 

van tevoren wil hij doorspreken hoe het zal verlopen. De eerste dag na de 

vakantie krijgen de kinderen een brief mee.  

 

5. Rondvraag  

 - De eerstvolgende activiteit na carnaval is de sportdag. Wasan is 

coördinator. Andrea zal haar het draaiboek toesturen en doorgeven wie 

van het team in de organisatie zit.  

- De schoolreis is geregeld. Voor onder- en bovenbouw zijn twee locaties 

gereserveerd. De locaties blijven nog geheim. De entreeprijzen zijn 

inclusief eten/drinken. De kosten liggen nog 500,00 onder het budget. Er 

zijn al bussen gereserveerd. Hulpouders moeten nog worden gevraagd. 

Sander legt het principe nog een keer uit (OR, MR, luizenmoeders en 

hulpouders die daadwerkelijk hebben geholpen worden als eerste 

gevraagd).  

 

6. Sluiting  

 Wasen, bedankt voor de heerlijke taart!  

 Volgende vergadering 13 maart 2017, 19.30 uur     

 
 

 


